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மூன்றாம் ஆண்டு 
திருப்பலி முன்னுரை 

 ‘என்னாலும் அவராலும் எல்லாம் என்று’ இறைவனனாடு இறைந்த நிறலயில் 
நம் வாழ்க்றைறய அறைத்துக்கைாள்ள இத்தவக்ைாலத்தின் முதல் ஞாயிறு வழிபாடு 
நைக்கு அறழப்பு விடுக்ைின்ைது.  

நல்வாழ்வு துளிர்க்றையில், ‘இறவ யாவும் என் றைவிறனனய’ என்று 
எண்ணுவதும் துன்பத்தில் துவண்டு னபாறையில், ‘எல்லாம் இறைவன் தரும் ன ாதறன’ 
என அவறரக் றைைாட்டி ைலங்குவதும் பலவனீைான ைனதின் எண்ைங்ைள். 
அவ்வாைின்ைி என் வாழ்வின் இயக்ைம் என்பது நான் ைற்றும் அவரின் ஒருங்ைிறைந்த 
க யல்பாடு என ைாற்ைிக் கைாள்னவாம். 

இன்றைய முதல் வா ைத்தில் நிலத்தின் விறளவுைறள எவ்வாறு பைிந்து 
இறைவனுக்கு ைாைிக்றையாக்ை னவண்டும் என்று கைாழிைின்ைது இறைச் ட்ட நூலின் 
வார்த்றதைள்.  

இயற்றையின் அறனத்திற்கும் க யற்றையாய் ைாற்று ஏற்படுத்தலாம். 
ைறழறயக் கூட கபாழிய றவக்ை க ய்யலாம். ஆனால் கநல்லிறன வித்தாக்குவதும் 
பதராக்குவதும் இறைவனின் க யல் தான். நிலம் என்னுறடயது, நீர் என்னுறடயது 
என்ை எண்ைம் கைாண்ட ைனதில் நிலத்தின் ஈவு இறைவனின் றைவண்ைம் என்ை 
ைனநிறலனயாடு ைாைிக்றைறய இறைவன் திருமுன் கைாைர்னவாம். 

இன்றைய நற்க ய்தி வா ைத்தில், “உன் ைடவுளாைிய ஆண்டவறரச் ன ாதியானத” 
என்று  ாத்தானின் ன ாதறனைறள முைியடிக்ைிைார் இனயசு. ப ியால் இருப்பவரின் 
பலவனீம் உைவு; பாறலநிலத்தின் பைல் கவயிலுக்கு னதறவ பாதுைாப்பு; இவ்வுலை 
ைக்ைள் கைச்  னதறவயானது அதிைாரம். இம்மூன்று ன ாதறனைறளயும்  ாத்தானின் 
முயற் ியால் இனயசு  ந்திக்ைிைார் அவற்றை கவற்ைி கைாள்ைின்ைார்.  

இறவ அன்ைாட வாழ்வில் ஒவ்கவாருவரும் எதிர்கைாள்ளும் ன ாதறனைள் 
இனயசுறவ ன ாதித்தது னபால அலறை நம்ைிடமும் வரும். அவ்னவறளயில் தான், 
தான், தனது என்ை குறுைிய வட்டப்பாறதயில் வாழ்க்றைறய வகுத்துக் கைாள்ளாைலும், 
எல்லாம் இறைவனின் ன ாதறனைள் என்று இறைவறன குற்ைம்  ாட்டாைலும், 
ைிைிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு என்றும் கவற்ைி உண்டு என்ை விசுவா ம் 
கபைனவண்டும். இச் ிந்தறனைறள ைனதில் தாங்ைி இத்திருப்பலியில் இறைனவாம்.  

 

 

 

 

 



மன்றாட்டுகள் 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரைக் ககட்ைருளும். 

1. ஆற்ைலும், திைறைைளும், கவற்ைியும், க ல்வமும் எம் உறழப்பால் வந்தறவயல்ல; 
உைது அருளால் கபற்றுக் கைாண்னடாம் என அைிவுறுத்தும் இறைவா! 

இத்திருஅறவறய வழிநடத்தும் தறலவர்ைள், பைியாளர்ைள் ைக்ைறள 
இறைப்பாறதயில் நடத்தவும், ைக்ைளுக்கு எதிராை அநீதி தறலதூக்கும் னபாதும் 
சுரண்டல்ைளின் னபாதும் குரகலழுப்பி ைீட்கடடுக்கும் வரம் அருள னவண்டும் என 
ஆண்டவறரக் கைஞ் ி ைன்ைாடுனவாம். 

 

2. ைனிதர் அப்பத்தினால் ைட்டும் வாழ்வதில்றல என்ைவனர எம் இறைவா! 

எம் நாட்றட ஆளும் தறலவர்ைள் நீதியின் பாறதயில் நடக்ைவும், விறலயில்லா 
கபாருட்ைளுக்கும் பைத்திற்கும் ஆற ப்பட்டு தங்ைளது உரிறையான வாக்குைறள 
ைக்ைள் விறலயாக்ைாது, உைது அருள் கபற்ை தறலவர்ைள் னதர்ந்கதடுக்ைப்பட்டு நாடு 
 ிைக்ை வரம் னவண்டும் என ஆண்டவறரக் கைஞ் ி ைன்ைாடுனவாம். 

 

3. குைைளிக்கும் வல்லவனர எம் இறைவா! 

னநாய், ப ி, ைனவருத்தம், பாதுைாப்பற்ை அத்துைீைல், வன்முறை என 
துன்பங்ைனளாடு துயில் கைாண்டிருக்கும் ைக்ைள், “நீனர நான் நம்பியிருக்கும் இறைவன்” 
என உம்னைாடு றைனைார்த்து இந்நிறலயில் இருந்து ைீண்டு வர வரம் னவண்டும் என 
ஆண்டவறரக் கைஞ் ி ைன்ைாடுனவாம். 

 

4. விண்ைை உைவினால் ைைிழ்வறடயச் க ய்தவனர எம் இறைவா! 

உைது விருப்பத்தின்படி நிலத்தின் விறளச் றல ஈட்டிய எம் விவ ாயிைளின் 
உறழப்பிற்கு நல்ல விறல ைிறடக்ைப்கபற்று கபாருளாதாரம் னைம்படவும், குடும்ப 
 ைாதானம்,  ந்னதாஷம் கபருைவும், கபாதுத்னதர்வு எழுதும் ைாைவச் க ல்வங்ைள் 
 ிைந்த ஞானத்னதாடு எழுதவும், னவறலவாய்ப்பு, திருைைம், குழந்றத வரம் 
னவண்டுனவார் உம் அருளால் கபற்று ைைிழவும் வரம் னவண்டும் என ஆண்டவறரக் 
கைஞ் ி ைன்ைாடுனவாம். 

 

நன்றி: ஆசிரிரை திருமதி. க ாஸ்பின் சாந்தா லாைன்ஸ், பாவூர்சத்திைம்.  

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 யயாவா 04: 16 

ைறைத்திரு. அைிர்தரா  சுந்தர் ஜா.  
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